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SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ 

SIK SORULAN SORULAR 

 

Sigorta acenteleri teknik personel zorunlu eğitimine başvuru ile ilgili bilgiler, sitede yer alan 

Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda yer almaktadır. Başvuruda bulunan adayların öncelikle 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (http://www.segem.org.tr/acente.asp) ile Başvuru Kılavuzunu 

(http://www.segem.org.tr/AcenteEgitimKilavuzu.pdf)  dikkatle okumaları önerilir. Aşağıda 

konuya ilişkin tarafımıza sıklıkla yöneltilen bazı sorular ile cevapları yer almaktadır.  

 

GENEL AÇIKLAMA: 

 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nde teknik personel vasfı taşıması gerekenler ile teknik 

personel olabilmenin şartları açıklanmaktadır. 

 

Buna göre, teknik personel vasfına haiz olabilmenin tek şartı Acente Teknik Personel 

Eğitimine katılmış olmak değildir. Dolayısıyla teknik personel eğitimine katılmış olmak 

teknik personel unvanına sahip olmak için yeterli değildir, bu unvanı alabilmek için 

eğitimin şartının yanı sıra başka hangi şartların gerektiği Sigorta Acenteleri 

Yönetmeliğinde açıklanmaktadır. 

 

1. Özel durumum .......... şekildedir.   Eğitime katılabilir miyim? 

Başvuru ücretini yatıran ve başvuru formunu dolduran kişilerin eğitime alınması esastır.  

SEGEM, başvuruları online olarak almakta ve kişilerin özel durumlarını irdeleyen herhangi 

bir evrak denetimi yapmamaktadır.  

 

         2. Acente müdürleri eğitime katılmak zorunda mıdır? 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, ‘‘Gerçek kişi acenteler 

ve tüzel kişi acente yöneticileri ile müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi 

yerine getirenlerin teknik personel unvanını taşıması gerekir.’’ hükmünü amirdir. Bu 

bakımdan, söz konusu kişilerin de teknik personel eğitimini almaları gerekmektedir. 
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3. Şirket ortaklarının ya da şirket sahibinin eğitime katılması gerekir mi? 

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkilileri, gerçek kişi ortakların ve tüzel kişi 

ortakların yetkililerinin teknik personel niteliklerini taşımaları gerekmemektedir (Bkz. Sigorta 

Acenteleri Yönetmeliği 4 üncü madde). 

 
Diğer taraftan, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, 

‘‘Gerçek kişi acenteler ve tüzel kişi acente yöneticileri ile müdürünün veya bu unvanı 

taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getirenlerin teknik personel unvanını taşıması gerekir.’’ 

hükmünü amirdir. 

 

Söz konusu yönetmelik hükümleri uyarınca, teknik personel niteliklerini ve unvanını taşıyan 

kişilerin eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. 

 

4.  TOBB nezdinde levhaya kayıt olmadım. Eğitime katılabilir miyim? 

Lütfen Genel Açıklama ve Cevap 1’e bakınız. Diğer bir ifadeyle eğitime katılabilirsiniz. 

 

5. Eğitime ikamet ettiğim ilde / kaydolduğum ticaret odasının bulunduğu ilde 

katılmak zorunda mıyım? 

Eğitim 18 il merkezinde verilecektir. Adaylar kendi tercihlerine uygun ili seçmekte serbesttir. 

İller Kılavuzda belirtilmiştir. 

 

6. … mezunuyum. Eğitime katılabilir miyim? 

Lütfen Genel açıklama ve Cevap 1’e bakınız. Diğer bir ifadeyle eğitime katılabilirsiniz. 

Ancak diğer şartlar içerisinde mezuniyet şartının olması durumunda bu eğitimin alınmış 

olması mezuniyet şartı yerine geçmez. 

 

7. Sigortacılık tecrübem yok. Eğitime katılabilir miyim? 

Lütfen Genel açıklama ve Cevap 1’e bakınız. Eğitime katılabilirsiniz. Ancak bu eğitimin 

alınmış olması tecrübe şartının arandığı durumlar yerine geçmez. 

 

8. 2 yıllık deneyimim yok. Eğitime katılıp teknik personel olabilir miyim? 

Lütfen Genel açıklama ve Cevap 1’e bakınız. Eğitime katılabilirsiniz. Ancak bu kısa süreli 

eğitim şartlardan yalnızca biridir. 2 yıllık deneyim şartı yerine geçmez. Ayrıca diğer şartları 

da yerine getirmeniz gerekir. 
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9. Ücreti yatırdığımı gösteren banka dekontunu SEGEM’e gönderecek miyim?  

Hayır. 

 

10. SEGEM internet sitesine üye olabilmek için gerekli aktivasyon kodu gelmiyor. 

Başvuru yapamıyorum. 

Hotmail ve Yahoo benzeri sitelerden alınan e-posta adresleri ile SEGEM web sayfasına üye 

olunmak istendiği zaman, aynı anda binlerce sayıda başvuru yapıldığından Hotmail, Yahoo 

gibi siteler aynı kurumdan (SEGEM) gelen çok sayıda maili kabul etmemektedir. Aktivasyon 

kodu mesajı, hesabınızın “önemsiz” bölümüne de düşmüş olabilir. Bu zorluğu aşabilmek için, 

e-posta adresinin aktivasyon onayı  zorunluluğu kaldırılmıştır.  Adayın  başvuru    

formunda belirttiği e-posta adresinin geçerli olduğu varsayılacak, aktivasyon kodu gelmeden 

direkt olarak belirtilen e-mail adresi ve şifreniz ile üye girişi yapılıp, online form 

doldurulabilecektir. 

 

11. Yardımcı teknik personeller bu eğitime katılabilir mi? 

Katılabilir ancak Genel Açıklama kısmında açıklandığı üzere eğitime katılmak teknik 

personel olmak için yeterli değildir. Teknik personel olabilmek için gerekli diğer şartlar için 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ne bakınız. 

 

12. Bankalarda sigortacılık işlemlerini yapan personel, eğitime katılmak zorunda 

mıdır? 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereği, bankalar genel merkezlerinde 

sigortacılık işlemlerinden sorumlu bir personeli TOBB’a bildirir. Sigorta acenteliği yapan tüm 

şubeler de en az bir teknik personel niteliği taşıyan personel istihdam etmek zorundadır. Bu 

personelin bildirimi 2011 yılı sonuna kadar tamamlanmak zorundadır. Bankalarda sigortacılık 

işlemlerini yapan personelin eğitiminin bankalar ile SEGEM’in işbirliği yaparak eğitimcilerin 

eğitimi şeklinde de verilebilmesi mümkündür. Bununla birlikte, isteyen personel şu an açılan 

eğitime katılabilir.  
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13. Başvurmak istediğim il ve grup aktif görünmüyor bu nedenle seçemiyorum. 

Her bir grup 100 kişi ile sınırlıdır. 100. kişinin başvurusu tamamlanıp GÖNDER tuşuna 

basıldığında, söz konusu grup pasif hale gelir ve seçim yapılamaz. Bu durumda, başka bir 

grubu tercih etmeniz gerekir. Belli bir ildeki tüm grupların kontenjanları dolduğunda, 

otomatik olarak yedek gruplar açılmaya başlayacaktır.   

 

 

14. Başvuru ücretini yatırıp, başvurumu yaptıktan sonra vazgeçersem, sınava 

girmezsem ya da başarısız olursam ücretim iade edilebilir mi? 

Kılavuzun 1 inci sayfasında belirtildiği üzere, herhangi bir sebepten dolayı, başvurusu 

geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden 

fazla ödeme yapan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarılı olamayan ya da 

sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücret geri verilmeyecektir. 

 

15. 140 TL sadece başvuru ücreti mi, eğitim ve sınav için ayrıca bir ücret yatıracak 

mıyım? 

Yatırılan ücret, başvuru, eğitim, ders notlarını ve sunumları içeren eğitim kitabı ve eğitimi 

takiben yapılacak sınavları kapsamaktadır ve adaylardan başka bir ödeme talep 

edilmeyecektir. 

 

16. Eğitimden sonraki sınavda başarısız olursam, ne yapacağım? 

İlave iki sınav hakkınız daha vardır. İlk sınavda başarılı olamayanlar, 24 Ekim 2009 tarihinde 

İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Malatya illerinde yeniden sınava alınacaktır. Üçüncü 

sınav ise,  21 Kasım 2009 tarihinde söz konusu 5 il merkezinde yapılacaktır. Bu sınavlar için 

ayrıca ücret talep edilmeyecektir. 

 

17. Tüm sınavları da başaramazsam ne olacak? 

Bu durumda eğitim tamamlanmış sayılmaz. Yönetmelik gereği, Geçici 1 inci madde 

çerçevesinde eğitime katılan adayların 31/12/2009 tarihine kadar eğitimi  tamamlamamaları 

durumunda, eğitimi tamamlayana kadar teknik personel faaliyetleri durdurulacaktır. Bu 

takdirde, yeniden açılacak eğitimler için yeniden müracaat ederek eğitimi tekrar almanız 

gerekecektir. 
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18. Seçtiğim tarihte eğitime katılamazsam, başka bir grupta eğitim alabilir miyim? 

Eğitim salonları 100 kişilik kapasite olarak düzenlendiğinden, eğitim ve sınav 

organizasyonunun yapılabilmesi için, grup değişikliğine izin verilmeyecektir. Ancak, mazereti 

nedeniyle eğitime katılamayanların daha sonra açılacak ve kontanjanı uygun eğitimlere 

katılmaları mümkündür.  

 

19. … yıldır acentelik yapıyorum. Bu eğitimden ya da en azından sınavdan muaf 

olabilir miyim? 

Hayır. 

 

20.  Yeni işe aldığım personelimi bu eğitime gönderebilir miyim? 

Yeni işe alınan personel de eğitime gönderilebilir, ancak Genel Açıklama kısmında da 

açıklandığı üzere teknik personel eğitimi almak teknik personel unvanını almak için yeterli 

koşul değildir. Koşullardan yalnızca biridir. 

 

21. Eğitim alacağım ili ve tarihi nasıl seçeceğim? 

Sigorta Acenteleri Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 7, 8 ve 9 uncu sayfalarında eğitimin 

yapılacağı iller ve tarihleri itibariyle gruplar yer almaktadır. Seçiminizi bu tablo üzerinden 

yaptıktan sonra Başvuru Formunu doldurmanız önerilir. 

 

22. Eğitim alacağımız yerleri ne zaman öğreneceğiz? 

Eğitim ve sınavlar, Kılavuzun 10 uncu sayfasında belirtildiği gibi, söz konusu 18 ilin Ticaret 

(ve Sanayi) Odalarında verilecektir. Odaların (salonların) tam adresleri daha sonra 

belirtilecektir. 

 

23. Lise mezunuyum. Bu eğitime katılarak teknik personel olabilir miyim? 

Lise ve dengi okul mezunu olup, teknik personel olmak için diğer gerekli nitelikleri taşıyan, 

ancak deneyim şartı bulunmayanlar yardımcı teknik personel unvanı ile işe başlatılabilirler. 

Yardımcı teknik personelin teknik personel eğitimine katılmasının önünde bir engel yoktur. 

Ancak, Genel Açıklama kısmında da açıklandığı üzere, teknik personel eğitimi almak teknik 

personel unvanını almak için yeterli koşul değildir. Teknik personel ve yardımcı teknik 

personelde aranan diğer şartlar için Sigorta Acenteleri Yönetmeliğine bakınız. 
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24. TOBB’da kayıtlı olan teknik personel ve müdürler bu eğitime katılacak mı? **** 

Bu eğitimin temel hedef kitlesi bu gruptur, yani Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin yürürlüğe 

girdiği 14/04/2008 tarihi ve öncesi itibariyle acentelik mesleğini faal olarak icra eden kişiler 

ile yanlarında çalışan ve teknik özellikte işleri yürütenlerdir. Dolayısıyla bu eğitimi almaları 

gerekmektedir. 

 

25. Acente müdürüyüm. Herhangi bir nedenle bu eğitime katılamazsam ne olacak? 

 

14.4.2008 tarihi ve öncesinde faal olan acentelerin müdürleri de bu eğitimi 2009 sonuna kadar 

almak zorundadır. Aksi takdirde faaliyetleri askıya alınacaktır. 

 

26. Teknik personelim. Herhangi bir nedenle bu eğitime katılamazsam ne olacak? 

 

Yönetmeliğin geçici 1. maddesi, 14.4.2008 ve öncesinde faaliyet gösterenler için bir hak 

tanımıştır. Ancak, bu hakkın kullanımının devamı bu eğitimin alınması ile mümkündür. 2009 

yıl sonuna kadar bu eğitimi almanız gerekmektedir. Aksi takdirde faaliyetiniz durdurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 


